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Studerer livet på landet
International Comparative Rural Policy Studies (ICRPS) forener en internasjonal gruppe studenter og forskere fra ulike disipliner, rundt studier av rural

politikk og praksis. Gruppa møtes hvert år i ulike deler av verden og i sommer er Ås vertskapsuniversitet.

Henrik Christie
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ÅS: Vi møter faglig ansvarlig, professor John Brydon ved Norwegian Agricultural Econimics Resource. Han er fra Skottland, men har

jobbet og bodd tre år i Ås. Han forteller at dette er åttende gangen konsortiumet arrangeres. Fram til 2004 var det finansiert av midler fra

EU, men fra 2005 har skolen vært selvfinansierende gjennom studieavgifter. Deltakerne kommer fra 15 ulike land, bl.a. USA, Colombia,

Kina og Spania.

- Meningen med ICRPS er å studere hvordan praktisk politikk påvirker livet i rurale områder, ved å ta for seg samspillet mellom landbruk,

miljø, sosiale velferdssystemer og myndigheter, forklarer Brydon.

- Unge mennesker fra ulike land møtes, utveklser erfaringer og bygger nettverk for framtida.

- Bra infrastruktur i Norge

Sara Cline er fra Oregon i USA. Hun har kommet hele veien til Norge for å delta på sommerskolen. Hun synes Norge er et unikt sted å

dra til for å studere livet i rurale områder.

- Folk i Norge er ikke isolerte, slik som ofte er tilfellet i USA. Der er infrastruturen mange steder i ferd med å bryte sammen og man

opplever en stadig større urbanisering, gjennom migrasjon og unge mennesker som forlater rurale strøk. I Norge har folk en større

mulighet til å bli boende utenfor byene, fordi de har en helt annen tilgang på nødvendig infrastruktur, sier Cline.

ICRPS reiser nå videre til Sogndal, hvor et 10 dagers studieopphold avslutter sommerskolen.

ICRPS sin hjemmesider.

Sahra Cline (t.h.) fra USA i samtale med Kaja Cappelen fra UMB. (Foto: Henrik Christie).

Spesialtilbud på abonnement Jeg vil prøve lokalavisen i 3 mdr for kun 225,- Les mer og bestill!
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